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LUTY 2013 – ABDYKACJA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Papież zadecydował o rezygnacji ze swojego urzędu w związku z zaawansowanym
wiekiemi słabnącym zdrowiem. Swoją decyzję wypowiedział po łacinie w Pałacu
Apostolskim w Sala del Concistoro na przedpołudniowym spotkaniu 11 lutego 2013 r. W
oświadczeniu zwrócił uwagę na słabnące siły z powodu podeszłego wieku oraz na osłabienie
sił fizycznych i duchowych. Ponadto zadeklarował, że będzie chciał kontynuować swoją
posługę w Kościele. Zgodnie z wypowiedzią rzecznika Watykanu Federico
Lombardiego, papież opuścił Watykan 28 lutego o godzinie 17:00 i udał się do rezydencji
w Castel Gandolfo. Spędził tam dwa miesiące. Benedykt XVI do Watykanu powrócił 2 maja
2013 i zamieszkał w klasztorze Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich.

13 marca 2013 – WYBÓR NOWEGO PAPIEŻA

Konklawe wybrało nowego papieża. To 76-letni kardynał Jorge Mario Bergoglio
z Argentyny. Papież przyjął imię Franciszek. Nowy papież ukazał się po godzinie 20.00 na
balkonie Bazyliki Świętego Piotra po słowach "Habemus papam", wypowiedzianych przez
protodiakona kard. Jean-Louisa Taurana. - Bracia i siostry, dobry wieczór! - tymi słowy
Franciszek przywitał się z wiernymi. 76-letni prymas Argentyny, arcybiskup Buenos Aires,
jezuita Jorge Mario Bergoglio został wybrany na nowego papieża. Po wyborze na Ojca
Świętego przyjął imię Franciszek I. To pierwszy papież w dziejach Kościoła pochodzący
z Ameryki Południowej. Jorge Mario Bergoglio prawie całą swoją posługę duszpasterską
pełnił w Argentynie. W czasie konklawe w 2005 roku uzyskał drugą po Josephie Ratzingerze
ilość głosów. Przez lata dał się poznać jako osoba o wyczuciu politycznym, a także skromna
i pokorna, przez co był wysoko ceniony przez innych kardynałów. Bergoglio jest znany
z tego, że zmodernizował argentyński Kościół, który wcześniej należał do najbardziej
konserwatywnych w Ameryce Łacińskiej.



26 maja 2013 – UROCZYSTOŚĆ I KOMUNI ŚWIĘTEJ W CZERNICY

26 maja 2013 roku w Kościele Świętego Michała Archanioła w Czernicy, odbyła się
uroczysta msza święta, podczas której 16 dzieci z naszej parafii przystąpiło do Sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystą Mszę Świętą sprawował proboszcz ks. Zbigniew
Pędziwiatr.
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czerwiec 2013 – CZERNICZANKI NA SZLAKU ZE SŁOWEM BOŻYM

W tym roku młodzież szkolnego chóru "Czerniczanki", zwiedza szlaki turystyczne
Rudaw Janowickich. Niestety, kapryśna pogoda sprawiła, że końcówkę zaplanowanej na
dzisiaj trasy, trzeba było przejść w ulewnym deszczu. Jednak po dotarciu do schroniska
"Czertak" w Czarnowie, na małych turystów czekała miła niespodzianka. Do dzieci ze Słowem
Bożym przyjechał ksiądz proboszcz Zbigniew Pędziwiatr. Po krótkich przygotowaniach
świetlicę schroniska zamieniono w przytulną kapliczkę, w której odprawiona została msza
święta. Służbę liturgiczną ołtarza, sprawowali opiekunowie Pani Anna Skóra i Pan Dariusz
Łobocki.
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16 czerwca 2013 – DZIEŃ SENIORA W CZERNICY

Tego dnia uroczyście obchodzono Dzień Seniora w Czernicy. Na spotkanie licznie przybyli
mieszkańcy sołectwa oraz lokalne władze. Jak zwykle, uroczystość swoim występem uświetnił
szkolny chór „Czerniczanki” oraz młodzież szkoły tańca z Jeleniej Góry.

wrzesień 2013 – NOWY CHODNIK PRZED KOŚCIOŁEM PARAFIALNYM

Po kilku tygodniach intensywnych prac, zakończono budowę nowego chodnika przed
kościołem parafialnym w Czernicy. Stary, betonowy i bardzo zniszczony chodnik zastąpiony
został nowym, pięknym chodnikiem wykonanym z kostki brukowej. Nowy chodnik ozdobiony
został mozaikami przedstawiającymi baranka symbolizującego poświęcenie się Pana Jezusa
w ofierze dla ludzi oraz kosz z chlebem i ryby nawiązujący do darów jakie Pan Bóg daje
ludziom. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu graficznego chodnika jest ks. proboszcz
Zbigniew Pędziwiatr. Wykonawcą prac jest Firma Brukarska Pana Leszka Wasilewskiego
z Czernicy.
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wrzesień 2013 – NOWE OŚWIETLENIE WIEŻY DZONNICZEJ

Od pewnego czasu w centrum naszej wsi podziwiać
możemy "nową" atrakcję. Mowa oczywiście o pięknie
oświetlonej, starej wieży dzwonniczej. Byliśmy już
świadkami, gdy wieża przeistoczyła się w galerię malarską.
Teraz podziwiać możemy jej walory o zmierzchu, gdy
spowita strumieniami nowo zainstalowanych świateł
jaśnieje w centrum wsi. Jadąc z Jeleniej Góry, wieża jest
doskonale widoczna już z okolic Płoszczynki. Warto
zobaczyć, polecamy.
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13 września 2013 – ŚWIĘTO PLONÓW - DOŻYNKI13 września 2013 – ŚWIĘTO PLONÓW - DOŻYNKI13 września 2013 – ŚWIĘTO PLONÓW - DOŻYNKI



19 października 2013 – ZAWODY SZACHOWE MINISTRANTÓW

19 października 2013r. w kościele św. Jana w Jeleniej Górze odbyły się zawody
szachowe ministrantów - chłopców i dziewcząt zaangażowanych w życie Kościoła. Zawody
poprzedzone były mszą świętą. Rozgrywki przeprowadzono w 4 kategoriach: szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne ze studentami, kategoria open - czyli
księża. Każdy grał 7 razy metodą szwajcarską. Z naszej parafii w zawodach wzięły udział
siostry Natalia Rozum i Aleksandra Rozum. Natalia w swojej kategorii zajęła III miejsce,
natomiast Aleksandra II miejsce. Serdecznie gratulujemy dziewczętom!

SPRAWOZDANIE SPRAWY GOSPODARCZE

 chrzty – 11
 śluby – 2
 pogrzeby – 11

Czernica

 wykonanie nowego chodnika przy kościele parafialnym w
Czernicy,

 ufundowanie nowego konfesjonału do kościoła przez
rodziców dzieci pierwszokomunijnych,

 wykonanie nowej bramy wjazdowej na plebanię.
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